
Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 6  w Sochaczewie,  
na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U  z 2018r. poz .1260) 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
inspektora  ochrony danych osobowych. 

 

1. Nazwa stanowiska  -  inspektor ds. ochrony danych 

osobowych 

2. Wymiar etatu – 1/10  

3. Wymagania w stosunku do kandydata: 

  

A. Wymagania niezbędne: 

 Obywatelstwo polskie; 

 Wykształcenie : wyższe  o kierunku lub specjalności - prawo, administracja, zarządzanie, 

informatyka lub o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku 

objętym naborem; 

 Co najmniej 3 letni staż pracy w placówce oświatowej; 

 Nienaganna opinia; 

 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku; 

 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 Praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu: 

-    krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych  

(w szczególności dokładna znajomość RODO), 

-    działania i funkcjonowania systemu oświaty, 

-    procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, 

-    operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń, 

 

B. Wymagania dodatkowe: 

-    specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych ( szkolenia) 

oraz umiejętność realizacji ustawowych zadań,  

-    doświadczenie w zakresie promowania  ochrony danych w placówkach oświatowych. 



 

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora 

ochrony danych: 

-  informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z 

ochroną danych osobowych o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych 

przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie, 

- monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych, 

- przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, 

- przeprowadzanie audytów, 

- ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, 

- dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem 

danych osobowych, 

- współpraca z organem nadzorczym (Prezesem UODO), 

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych w Szkole Podstawowej nr 6, 

- udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania, 

 - branie udziału w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych osobowych, 

- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, 

- nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, 

- nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych 

osobowych. 

- opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

- gromadzenie informacji o zaistniałych naruszeniach oraz incydentach godzących 

w bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 

- archiwizacja dokumentów. 

 

5.  Warunki pracy: 

-  wymiar etatu: 1/10 etatu, 

-  umowa na czas określony- 1 rok  

-  rodzaj pracy/warunki: praca biurowa przy monitorze ekranowym. 

-  wynagrodzenie zgodne  z Rozporządzeniem  RM z dnia 1 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936) 

 

6.    Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny 

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 



- kserokopie świadectw pracy, 

- kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i  posiadane kwalifikacje zawodowe, 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie, 

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

7.  Forma i termin składania ofert: 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 6 , 96-500 Sochaczew,  ul. Staszica 106   

z dopiskiem – NABÓR -IODO 

 w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godz. 14.00 

 

8. Zasady rekrutacji: 

- Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. 

- Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej   oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły. 

 


